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6 AFSTUDEEROPDRACHTEN DfI/SPD/IPD 

Seamless Personal Mobility Lab 

In het Delft Design Lab Seamless Personal Mobility werken onderzoekers en studenten nauw 

samen met bedrijven, overheden en technologie-ontwikkelaars door middel van het toepassen 

van een gebruiksgerichte, geïntegreerde aanpak, om oplossingen te genereren die aansluiten bij 

de wensen van reizigers én de belangen van de verschillende stakeholders.  

Binnen het lab hebben we verschillende onderwerpen waar je mee aan de slag zou kunnen voor 

een afstudeer- en/of onderzoeksopdracht:  

 OV reizen in en na coronatijd: welke oplossingen zijn er voor het realiseren van een 
anderhalvemetersamenleving in bus, tram en metro? En hoe kunnen we daarna weer met 
hogere capaciteit gaan reizen? (DfI/IPD) 
 

 Hoogwaardig openbaar vervoer, afgekort HOV, is stads- en streekvervoer dat een hoge 
doorstroming heeft: rechtstreekse routes met een beperkt aantal haltes en vaak hoger 
comfort, tegen (vaak) ook hogere tarieven. Randstadnet, of kortweg R-net, is een netwerk in 
de Randstad dat is ontwikkeld om het regionale openbaar vervoer te verbeteren en daarmee 
de files (m.n. tussen steden) te kunnen verminderen. Onderzoek en ontwerp een nieuwe 
strategie/visie voor R-net, op basis van reizigersbehoeften (SPD) 
 

 OV-Reizen met QR/barcode (digitaal of op papier) in het nieuwe OV-chipkaart systeem: in 
2023 moet er een opvolger komen van de huidige OV-chipkaart, gebaseerd op Account Based 
Ticketing (ABT) technologie. Hiermee kan er met verschillende dragers worden gereisd, 
waaronder QR/barcode. Hoe ziet de ideale customer journey eruit voor OV-reizen met 
QR/barcode? (DfI) 
 

 Naadloze internationale OV-reizen: hoe kunnen we het plannen, vergelijken, boeken, reizen 
en betalen van grensoverschrijdende reizen net zo makkelijk maken als met het vliegtuig? En 
daarmee de trein een aantrekkelijk en duurzaam alternatief maken voor korte vliegreizen? (DfI) 
 

 Ontwikkelen van een aantrekkelijke (vrijwillige) buurtbus dienst: het aantal vrijwilligers 
neemt af, terwijl juist de buurtbus belangrijk is om de buitengebieden bereikbaar te houden. 
Hoe kunnen we zorgen dat de buurtbus aantrekkelijk blijft en vrijwilligers kunnen blijven 
motiveren? (DfI) 
 

 Ontwerpen van een beslisondersteunend systeem (BOS) voor OV-reisproducten: hoe kun je 
als reiziger vergelijken welk abonnement het meest gunstig is voor jou, en afgestemd op jouw 
reisgedrag? Rekening houdend met verschillende modaliteiten (bus, tram, metro, trein) en 
verschillende vervoerders in de ketenreis; en/of in kaart brengen van reizigerswensen 
mbt abonnementen voor Mobility as a Service (MaaS) (DfI/SPD) [Dit is een vervolgopdracht op 
een ander onderzoeks- en afstudeerproject] 

Startdatum in overleg, ook voor September 2020 of later.  

Meer informatie en contact 
Geïnteresseerd in een van deze opdrachten en wil je meer weten of aanmelden? Neem contact op 

met: Dr.ir. Suzanne Hiemstra-van Mastrigt (Lab director), S.Hiemstra-vanMastrigt@tudelft.nl. 
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